
 

Item 1. Informes Gerais 

 

 

 

Ata da Assembleia Geral ADUFOP 

 

Data: 17/09/2019 

Local: Auditório do DEGEO - Campus Ouro Preto, MG. 

Horário: 17h15min. 

 

Presença: 

Assinaram a lista de presença 21 (vinte e um) docentes. A Assembleia foi presidida pelo 

professor André Luiz Monteiro Mayer, presidente da ADUFOP. 

 

 

Pauta: 1- Informes Gerais; 2- Indicativo do Andes – SN de Paralisação de 2 e 3 de outubro de 

2019 ;3- Encaminhamentos. 

 

 

1.1. Esclarecimento de alteração do ponto de pauta 02 sobre a paralisaçãode 48h que a 

princípio seria em setembro: A ADUFOP fez a convocação da Assembleia apontando 

uma paralisação de dois dias em setembro. No dia seguinte, o ANDES-SN em reunião 

com as entidades da educação FASUBRA, SINASEFE NACIONAL e UNE decidiram 

alterar a paralisação para os dias 2 e 3 de outubro.  

1.2. A ADUFOP protocolou denúncia junto ao Ministério Público Federal em Viçosa 

contestando as ilegalidades contidas no Decreto nº 9725/19. O decreto extinguiu cargos 

em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo Federal, sendo que 

na UFOP foram extintas 146 funções gratificadas de servidores, sendo 12 docentes. 

1.3. Decreto nº 9991/19 que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas – PNDP – da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 

regulamentando dispositivos da Lei nº 8.112/90, quanto a licenças e afastamentos para 

ações de desenvolvimento.  

1.4. Término da Consulta Pública do “Future-se” em 29 de agosto.  

1.5. Esclarecimentos sobre Portaria nº 424/19,  que diz sobre o contingenciamento de 25% 

do orçamento em bolsas de estudo e auxílio a pesquisadores no âmbito do Ministério da 

Economia. 

 

 

 
 

Aberto para debate sobre a paralisão de 48 horas e encaminhamentos. 

 

 

 

 

 

Item 2. Indicativo do Andes – SN de Paralisação de 2 e 3 de outubro de 2019 



 

Item 3. Encaminhamentos 

 

Proposta da Diretoria: adesão à paralisação no dia 2 de outubro (quarta-feira) com debate aberto 

a toda comunidade na parte da manhã com a Reitoria da UFOP, está decisão será oficializada, 

sobre os cortes e a situação orçamentária da universidade. Na parte da tarde, ato público 

articulado com o ASSUFOP, DCE e SINASEFE IFMG.  

Paralisação no dia 2 de outubro. Em regime de votação a paralisação foi aprovada por 17 

(dezessete) votos favoráveis, tendo 3 (três) votos contrários e uma abstenção.   

 

Propostas da base: 

1. Mesa de debate Projeto de Universidade que Queremos conduzida pelo Grupo de Trabalho 

Future-se com referência ao Caderno 2 do ANDES-SN para construir um processo de 

mobilização dentro da UFOP com outras entidadades da educação. Em regime de votação a 

proposta foi aprovada por 19 (dezenove) votos favoráveis, tendo duas abstenções.   

2. Indicativo de greve por tempo indeterminado a ser discutido na próxima Assembleia Geral 

ADUFOP. Em regime de votação o indicativo de greve foi aprovado por 18 (dezoito) votos 

favoráveis, tendo 2 (dois) votos contrários e uma abstenção.   

 

 

Após o debate entre os docentes, os encaminhamentos para a paralisação das atividades 

regulares do dia 2 de outubro foram: 

 

1. 09h - Debate com a Reitoria sobre os cortes e situação orçamentária da UFOP; 

2. Horário do almoço - articulação de ato público e coletivo junto com ASSUFOP, DCE e 

SINASEFE IFMG; 

3. 14h - Debate sobre qual o Projeto de Universidade que Queremos; 

4. 17h - Assembleia Geral ADUFOP. Ponto de pauta único: Indicativo de Greve da categoria 

docente da UFOP por tempo indeterminado.  

 

Não havendo mais nada a se tratar foi encerrada a assembleia, e por ser verdade o presidente da 

mesa subscreve e assina a presente ata. 

Término: 17h50min. 

 

 

 
********* 


